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ΓΛΩΣΣΕΣ  

απφ Franco Favilli  

Διζαγωγή  

ηελ Δπξψπε έρνπλ γίλεη ιίγα πξάγκαηα φζνλ αθνξά ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ ζε πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Οη δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη 

θνπιηνχξεο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηελ ηάμε θάλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

δηδαζθαιίαο  θαη ηεο κάζεζεο πνιχ πην ζχλζεηεο θαη δχζθνιεο, εηδηθφηεξα γηα ηνπο 

καζεηέο απφ κεηνλνηηθέο θνπιηνχξεο θαη/ή κε κεηαλαζηεπηηθή θαηαγσγή ή γηα ηνπο 

Ρνκά καζεηέο. 

Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη κηα δηδαθηηθή ελφηεηα. Ο ζηφρνο ηεο είλαη λα ρνξεγήζεη 

ζηνπο δαζθάινπο έλα εξγαιείν γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα μεπεξάζνπλ 

ηα εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηε κάζεζε απφ ηελ αληίζεζε κεηαμχ ηεο απιήο 

γιψζζαο θαη ηεο πεξίπινθεο γιψζζαο ησλ καζεκαηηθψλ. Τπνζηεξίδεη φηη νη 

δάζθαινη πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο φηη ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηάμε 

απνηειεί έλα ζηνηρείν επηπιένλ πεξηπινθφηεηαο γηα ηνπο καζεηέο απφ κεηνλνηηθέο 

θνπιηνχξεο θαη κε δηαθνξεηηθή γιψζζα ζην νηθνγελεηαθφ/ θνηλσληθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. 

Ζ βαζηθή νκάδα-ζηφρνο είλαη νη δάζθαινη ησλ καζεκαηηθψλ Γεκνηηθψλ θαη 

Γπκλαζίσλ ζε πεξηνρέο κε θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή πνηθηιία θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

νκάδα-ζηφρνο ηνπ Γπκλαζίνπ απνηειείηαη απφ καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

πνιηηηζκηθέο κεηνλφηεηεο θαη/ή πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο. 
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Οι εκπαιδεςηικοί ζηόσοι  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε γεληθνχο 

θαη καζεκαηηθνχο. 

ηνπο γενικούρ ζηόσοςρ πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζνη: 

 επίγλσζε ησλ ζεηηθψλ αμηψλ ησλ πνιηηηζκψλ πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνλ 

δηθφ καο, 

 δεκηνπξγία επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν ζηελ ηάμε, θαη γηα 

έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο απνθιεηζκνχο κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

γισζζψλ θαη παηδαγσγηθψλ εξγαιείσλ,  

 αλάπηπμε θξηηηθήο επίγλσζεο σο πξνο ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο εξκελείεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηεο 

 επίγλσζε ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ν πεξηνξηζκφο ηεο ακθηζεκίαο θαη ε αθξίβεηα  

ζηε ρξήζε γιψζζαο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ,  

  αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα αηηηνινγνχλ ηηο επηινγέο ηνπο ζηε 

δηάξθεηα κηαο καζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

 αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα αλαζηνραζκφ επί ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπ ξφινπ 

πνπ δηαδξακαηίδεη ε επηινγή ησλ ιέμεσλ, 

 βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα θαηαιαβαίλνπλ θαη λα 

επεμεξγάδνληαη θείκελα, 

 βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ελφο γξαπηνχ θεηκέλνπ απφ ηνπο μέλνπο καζεηέο,  

 ζεβαζκφο ησλ καζεηψλ γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο εξγαζίαο ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο,  

 αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζηελ νκαδηθή εξγαζία, 

 αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ησλ καζεηψλ. 

ηνπο μαθημαηικούρ ζηόσοςρ κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ νη αθφινπζνη: 

 αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα θαηαλννχλ θαη λα επεμεξγάδνληαη 

ιεπηνκεξψο ην καζεκαηηθφ ιφγν, 

 βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ζηελ αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε καζεκαηηθψλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ιεμηθψλ πξνβιεκάησλ, 

 βειηησκέλε ρξήζε ηεο καζεκαηηθήο γιψζζαο, 

 ελίζρπζε ηεο γλψζεο ηνπ καζεκαηηθνχ ιεμηινγίνπ, 

 αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο λα βξίζθνπλ νη καζεηέο ηε ζσζηή ηζνξξνπία κεηαμχ 

ηεο θπζηθήο γιψζζαο θαη ηεο καζεκαηηθήο γιψζζαο, 



 αλαγλψξηζε ησλ γλψζεσλ πνπ θέξνπλ νη καζεηέο δηαθνξεηηθψλ 

γισζζηθψλ/πνιηηηζκηθψλ θαηαβνιψλ θαη ησλ ζηάζεσλ ηνπο απέλαληη ζηα 

καζεκαηηθά.  

Ζ δηδαθηηθή ελφηεηα ππνζηεξίδεη ηνπο δαζθάινπο ζην λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα 

ζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο πιθανέρ ανάγκερ ηων μαθηηών, φπσο είλαη: 

 ε δπζθνιία ζηε ζσζηή ρξήζε καζεκαηηθήο γιψζζαο: αβεβαηφηεηεο, 

ακθηβνιίεο θαη ιάζε ζηελ θαηαλφεζε γξαπηψλ θεηκέλσλ ππνδεηθλχνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα λα εληζρπζεί ε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία θαηά ηε δηδαζθαιία, 

ψζηε λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο λα εθθξάδνληαη μεθάζαξα θαη κε αθξίβεηα, 

 ε αλάγθε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεια ε γισζζηθή ηθαλφηεηα, θαζψο ε 

ρξήζε ηεο αληηπξνζσπεχεη έλα βαζηθφ βήκα πξνο ηε δφκεζε ηεο γλψζεο, 

παξά ην γεγνλφο φηη είλαη ρξνλνβφξα, 

 ε αλάγθε λα αλαπηπρζνχλ δξαζηεξηφηεηεο αληίζηνηρεο κε απηή πνπ 

πξνηείλεηαη, επεηδή πξνζθέξνπλ πιεξνθφξεζε γηα ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ, 

ην επίπεδν πνπ έρνπλ ζηε ζχιιεςε ελλνηψλ, ηα πηζαλά θελά θαη ηηο 

παξαλνήζεηο ηνπο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη πιεξνθνξίεο είλαη βαζηθέο ψζηε λα 

κπνξέζνπκε λα παξέκβνπκε ζηελ ηάμε κε θαηάιιειεο θαη θαινζρεδηαζκέλεο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Γπαζηηπιόηηηερ ηηρ ενόηηηαρ: 

Ζ δηδαθηηθή ελφηεηα απνηειείηαη απφ πέληε βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Όιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα γίλνπλ ζε κηθξέο νκάδεο, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο ζα 

ζπκπεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα καζεηή κεηνλνηηθήο θαηαγσγήο.  

 Ανάλςζη ενόρ ζσολικού εγσειπιδίος (Αλάγλωζε θαη Γξαθή) 

Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ έλα θεθάιαην ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ 

ηνπο, λα εληνπίζνπλ θαη λα θαηαζθεπάζνπλ ιίζηα κε ιέμεηο ζηε γιψζζα δηδαζθαιίαο 

ηηο νπνίεο ζεσξνχλ «δχζθνιεο ιέμεηο».  πδεηνχλ γηα ην λφεκά ηνπο θαη ηηο 

κεηαθξάζνπλ ζηηο δηαθνξεηηθέο γιψζζεο πνπ κηιηνχληαη ζηελ ηάμε, 

θαηαζθεπάδνληαο έηζη έλα κηθξν-ιεμηθό.  

ηε ζπλέρεηα, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ  ιίζηα 

κε ιέμεηο θαη εθθξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε καζεκαηηθή γιψζζα, λα ηηο 

ζπγθξίλνπλ κε αληίζηνηρεο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο ζηε θπζηθή γιψζζα, λα ζπδεηήζνπλ 

θαη λα θαηαγξάςνπλ πηζαλέο δηαθνξέο ζηηο ζεκαζίεο ηνπο, φπσο επίζεο λα ηηο 

κεηαθξάζνπλ ηηο γιψζζεο θαηαγσγήο ηνπο. Γεκηνπξγνχλ έηζη έλα καζεκαηηθό 

γιωζζάξη θαη έλα καζεκαηηθό ιεμηθό. 

Εεηείηαη απφ φιεο ηηο νκάδεο λα μαλαγξάςνπλ ηηο ζειίδεο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ 

πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ γιψζζα-φρεκα θαη απφ ηνπο καζεηέο κε θαηαγσγή απφ 

κεηνλνηηθέο νκάδεο λα κεηαθξάζνπλ ηηο πην ζεκαληηθέο πξνηάζεηο ζηε κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα. 



 Ανάλςζη ενόρ “λεκηικού πποβλήμαηορ” από ένα Σεζη Αξιολόγηζηρ ζε 

Δθνικό  Δπίπεδο (Αλάγλωζε θαη Γξαθή) 

Ο δάζθαινο επηιέγεη έλα ―ιεθηηθφ πξφβιεκα‖ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ έλα Σεζη Αμηνιφγεζεο Δζληθνχ Δπηπέδνπ. Καιεί ηνπο καζεηέο 

λα εκπιαθνχλ ζηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο, φπσο θαη ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα.  

 Φςζική γλώζζα και μαθημαηική γλώζζα 

Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ πηζαλά «πξνβιήκαηα» πνπ 

δεκηνπξγνχλ νη δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο κε ηηο νπνίεο ζπλδένληαη νη ιέμεηο θαη 

εθθξάζεηο ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο θαη ηεο καζεκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη λα 

θαηαγξάςνπλ ηηο αληίζηνηρεο δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα.  

 Γπάθονηαρ ένα “λεκηικό ππόβλημα”  

Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ζπλερίδνπλ λα δνπιεχνπλ ζε νκάδεο, λα 

γξάςνπλ έλα ιεθηηθφ πξφβιεκα ζηε γιψζζα-φρεκα (γιψζζα δηδαζθαιίαο). Σα 

ιεθηηθά πξνβιήκαηα ησλ νκάδσλ παξνπζηάδνληαη ζε φιε ηελ ηάμε. πδεηνχληαη ε 

γισζζηθή ζαθήλεηα θαη νη καζεκαηηθέο έλλνηεο ζηηο νπνίεο αλαηξέρνπλ. Γίλεηαη 

κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηνπο καζεηέο απφ κεηνλφηεηεο. 

 “Γπάθονηαρ ένα ζσολικό εγσειπίδιο” 

Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο πνπ αθφκε δνπιεχνπλ ζε νκάδεο λα γξάςνπλ ζηε 

γιψζζα-φρεκα ―κηα ζειίδα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ‖ γηα έλα καζεκαηηθφ ζέκα πνπ 

επηιέρζεθε απφ ην δάζθαιν. Οη ―ζειίδεο‖ παξνπζηάδνληαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο 

γηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ηε γισζζηθή ζαθήλεηα θαη ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ 

εκπεξηέρνπλ. Γίλεηαη κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηνπο καζεηέο απφ κεηνλφηεηεο. 

 

 

Ζ ΒΑΗΚΖ  ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

απφ Francesca Colzi, Stefania Massai θαη Franco Favilli 

Γενικέρ πληποθοπίερ  

Σρνιείν: Istituto Comprensivo ―Don Lorenzo Milani‖ – Viareggio (Lucca) 

Επίπεδν ζρνιείνπ: Γπκλάζην  

Αξηζκόο θαζεγεηώλ: 2 

Αξηζκόο ηάμεωλ: 6 (ζρνιηθφ έηνο 2013/2014: δπν ηάμεηο Γεπηέξαο θαη δπν 

Σξίηεο Γπκλαζίνπ – ζρνιηθφ έηνο 2014/2015: δπν ηάμεηο Γεπηέξαο Γπκλαζίνπ) 

Students age: 11 to 16. 

Αξηκόο καζεηώλ: 63 



Χώξεο πξνέιεπζεο μέλωλ καζεηώλ: Αιβαλία, Γεσξγία, Ηλδία, Μαξφθν, 

Ρνπκαλία, Ρσζία.  

Αξηζκόο ηωλ θαζεγεηώλ ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο: 1 ή 2 (ν 

θαζεγεηήο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ν θαζεγεηήο πνπ ππνζηεξίδεη ηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο αλάγθεο). 

Δπγαζίερ για ηοςρ μαθηηέρ  

Γηα λα ελζαξξχλνπλ κηα θξηηηθή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, νη δάζθαινη κπνξνχλ 

λα ππνβάιινπλ ζηνπο καζεηέο εξσηήζεηο φπσο νη αθφινπζεο: 

 δπζθνιεχηεθεο λα θαηαιάβεηο ηε ζεκαζία νξηζκέλσλ ιέμεσλ; 

 βξήθεο πην δχζθνιεο ιέμεηο ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα ή ζηε γιψζζα ησλ 

καζεκαηηθψλ; 

 θαηάιαβεο ηε γεληθή ηδέα ηνπ θεηκέλνπ; 

 βξήθεο θάπνηα ζρέζε κε ηελ εκπεηξία ζνπ κέζα ζην θείκελν; 

 ζε θάλεη ην θείκελν λα ζθεθηείο θάηη νπζηψδεο; 

 ζε βνήζεζε ε ρξήζε Ηηαιηθνχ ιεμηθνχ; 

 ζε βνήζεζε ε ειεθηξνληθή γισζζηθή ππεξεζία κεηάθξαζεο; 

 πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα/κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ελφο ιεμηθνχ; 

 πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα/κεηνλεθηήκαηα ζηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

ππεξεζίαο κεηάθξαζεο; 

 ήμεξεο ήδε ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ πνπ έςαμεο ζηελ ππεξεζία κεηάθξαζεο 

ζηε κεηξηθή ζνπ γιψζζα; 

 ην θείκελν πνπ γξάθηεθε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ζε βνήζεζε λα θαηαιάβεηο 

πην εχθνια; 

 πψο δηάιεμεο ηηο ιέμεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηο, φηαλ μαλάγξαςεο ην 

θείκελν; 

 ήηαλ δχζθνιν λα μαλαγξάςεηο ην θείκελν; 

 βξήθεο ιέμεηο ή θξάζεηο κε δηθνξνχκελν ή αζαθέο λφεκα; 

 ζε βνήζεζε ζηε δξαζηεξηφηεηα ε ρξήζε εηθφλσλ; 

 ήηαλ πην δχζθνιν λα μαλαγξάςεηο ην θείκελν απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην 

ή λα αληηκεησπίζεηο ην πξφβιεκα; 

 πψο ζα κπνξνχζε λα γίλεη ην θείκελν πην ειθπζηηθφ θαη πην νηθείν; 

 ήηαλ δχζθνιν λα γξάςεηο ην ηεζη ειέγρνπ γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ; 

 κπφξεζεο λα θάλεηο ην ηεζη ειέγρνπ πνπ εηνηκάζηεθε απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ζνπ; 



Ζ ςλοποίηζη ηηρ πιλοηικήρ εθαπμογήρ  

Γξαζηεξηφηεηα 1 (ζρνιηθφ έηνο 2013/2014 – ηάμε 8 – 2 ψξεο) 

 Οη καζεηέο δελ έρνπλ αθφκα εηζαρζεί ζην επηιεγκέλν καζεκαηηθφ ζέκα, ηηο 

πηζαλφηεηεο.  

Οη καζεηέο πξέπεη λα δηαβάζνπλ ηηο ζειίδεο απφ ην ζρνιηθφ ηνπο εγρεηξίδην γηα 

ηηο πηζαλφηεηεο θαη λα θηηάμνπλ ιίζηεο κε ηηο ιέμεηο: 

 ησλ νπνίσλ δελ μέξνπλ ηε ζεκαζία ζηελ Ηηαιηθή γιψζζα,  

 ησλ νπνίσλ δελ μέξνπλ ηε ζεκαζία ζε καζεκαηηθά ζπκθξαδφκελα,  

 ησλ νπνίσλ ηε ζεκαζία μέξνπλ -αιιά φρη μεθάζαξα- ζηα Ηηαιηθά,  

 ησλ νπνίσλ μέξνπλ ηε καζεκαηηθή ζεκαζία, αιιά φρη μεθάζαξα.  

 

Μεηά ηελ αλάγλσζε, νη καζεηέο ςάρλνπλ ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ πνπ δελ είλαη 

μεθάζαξεο ζηελ Ηηαιηθή γιψζζα. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 2 (ζρνιηθφ έηνο 2013/2014 – ηάμε 7 – 3 ψξεο: 2 ψξεο κε κηα 

κηθξή νκάδα καζεηψλ, 1 ψξα κε φιε ηελ ηάμε) 

Μηα νκάδα ―εηδηθψλ‖, απνηεινχκελε απφ 5-6 καζεηέο, δηάβαζε έλα ζέκα 

ζρεηηθά κε ηνλ ―θχθιν‖ ζην ζρνιηθφ ηνπο εγρεηξίδην. 

Εεηείηαη απφ ηελ νκάδα, πνπ δελ είρε, ζθνπίκσο, καζεηέο κε δηαθνξεηηθή 

πνιηηηζκηθή/γισζζηθή θαηαγσγή, λα γξάςνπλ έλα θαηλνχξην θείκελν γηα ην 

ίδην ζέκα έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν γηα φινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Ζ 



νκάδα πξέπεη επίζεο λα εηνηκάζεη έλα ηεζη γηα λα ειέγμνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ζέκαηνο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Γξαζηεξηφηεηα 3 (ζρνιηθφ έηνο 2014/2015 – ηάμε 7 – 2 ψξεο) 

Απηή ε δξαζηεξηφηεηα βαζίδεηαη ζηε δηδαθηηθή ελφηεηα ―Γεσκεηξηθά πάδι‖ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ΥΑΜΔΝΟΗ-ΣΑ-ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ. ην πιαίζην απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα δνπιέςνπλ ζε δεπγάξηα, ν έλαο 

καζεηήο δίλεη νδεγίεο ζην ζπκκαζεηή ηνπ πνπ πξέπεη αληίζηνηρα λα ζρεδηάζεη 

ην γεσκεηξηθφ ζρήκα πνπ επέιεμε ν ―εθπαηδεπηήο‖, ρσξίο λα απνθαιχςεη ην 

φλνκά ηνπ. 

ε αληίζεζε κε ηα ―Γεσκεηξηθά πάδι‖: 

 νη καζεηέο δε δνπιεχνπλ ζε δεπγάξηα, έλαο καζεηήο δίλεη ηηο νδεγίεο ζε 

φινπο ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο  ηάμεο γηα λα ζρεδηάζνπλ –βήκα 

πξνο βήκα, νδεγία πξνο νδεγία— ην ζρήκα πνπ απηφο/απηή κφλν μέξεη,  

 δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ζρεδηάζνπλ ζχλζεηα γεσκεηξηθά ζρέδηα 

θαη ηνπο επηηξέπεηαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ην φλνκα ησλ γεσκεηξηθψλ 

―ηκεκάησλ‖ ζηηο νδεγίεο πνπ δίλεη ν ―εθπαηδεπηήο‖. 

Αθνχ ηειεηψλνπλ νη νδεγίεο, ζπγθξίλνληαη ηα ζρήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη νη 

νδεγίεο πνπ δφζεθαλ αλαιχνληαη θαη ζπδεηηνχληαη ψζηε λα αληηιεθζνχλ νη 

καζεηέο ηηο πηζαλέο αηηίεο γηα ηα ιάζνο ζρήκαηα: ακθίζεκεο νδεγίεο ή 

παξαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο;  

Παξαθάησ βξίζθεηαη ην γεσκεηξηθφ ζρήκα πνπ έπξεπε λα ζρεδηαζηεί:  

 

 Αθνινπζνχλ νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ ―εθπαηδεπηή‖: 

 Σρεδηάζηε έλα ηεηξάγωλν! 

 Χωξίζηε ην ηεηξάγωλν κε κηα θάζεηε γξακκή! 

 Σρεδηάζηε έλα νξηδόληην επζύγξακκν ηκήκα πνπ αξρίδεη θαη ηειεηώλεη ζηηο 

θάζεηεο πιεπξέο θαη δηέξρεηαη από ην θέληξν! 

 Σπλδέζηε όια ηα ζεκεία πνπ βξήθαηε παίξλνληαο έλαλ ξόκβν! 

 Χωξίζηε ζε δπν κηζά όια ηα κηθξά ηξίγωλα πνπ έρεηε ζην ξόκβν! 

 Χξωκαηίζηε ην πάλω αξηζηεξό θαη ηα θάηω αξηζηεξά ηκήκαηα ηνπ ξόκβνπ!  

Μηα παξφκνηα δξαζηεξηφηεηα αλαπηχρζεθε ζε κηα άιιε 7ε ηάμε ηνπ ίδηνπ 

ζρνιείνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ γηα πξψηε θνξά 



κηα ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα θαη ν θαζεγεηήο απνθαζίδεη λα δηαιέμεη ηελ 

πεξηγξαθή ελφο απινχ ζρήκαηνο: ηνπ ξφκβνπ.  

Ζ απνζηνιή ηνπ ―εθπαηδεπηή‖ είλαη λα δψζεη κφλν ―ειάρηζηεο νδεγίεο‖ (π.ρ. 

ζρεδηάζηε έλα ηκήκα, ζεκεηώζηε έλα ζεκείν…) ρσξίο επηπιένλ εμεγήζεηο ζηνπο 

ζπκκαζεηέο. 

Αθνινπζνχλ νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ ―εθπαηδεπηή‖:  

 Τπάξρεη κηα γξακκή, λαη… έλα επζχγξακκν ηκήκα. 

 Με απηφ ην ηκήκα ζρεδηάζηε κηα νμεία γσλία, …, πξνο ηα πάλσ.  

 Μεηά ζρεδηάζηε έλα άιιν ηκήκα γηα λα πάξεηε κηα ακβιεία γσλία. 

 Μεηά, δίπια ζε απηφ, έλα άιιν ζρήκα γηα λα πάξεηε κηα νμεία γσλία. 

 Μεηά, πάιη δίπια, έλα άιιν ηκήκα γηα λα πάξεηε κηα ακβιεία γσλία πνπ 

είλαη ίζε κε ηελ πξψηε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ βεκάησλ, νη ζπκκαζεηέο επηρεηξνχλ λα 

δηνξζψζνπλ ηνλ εθπαηδεπηή, πξνζπαζψληαο λα πξνζαξκφζνπλ θαη λα 

δηνξζψζνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ/ηεο. 

 

 

 

Αναζηοσαζμόρ 

Γξαζηεξηφηεηα 1 

Ζ εξγαζία είλαη μεθάζαξε ζε φινπο ηνπο καζεηέο, αιιά κεξηθέο θνξέο 

δπζθνιεχνληαη λα μερσξίζνπλ αλάκεζα ζηηο Ηηαιηθέο ιέμεηο θαη ηνπο 

καζεκαηηθνχο φξνπο. Βαζηθά, θαλέλαο καζεηήο δελ δηαβάδεη πξνζεθηηθά ην 

θείκελν θαη εληάζζνπλ ζηε ιίζηα ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ιέμεηο πνπ δελ 

επεξεάδνπλ ην γεληθφ λφεκα ηνπ θεηκέλνπ. Μπνξεί λα παξαπιαλήζεθαλ απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεί λα δηαβάζνπλ ην θείκελν θαη λα βξνπλ ηηο άγλσζηεο 

ιέμεηο.  



 

Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπ Ηηαιηθνχ ιεμηθνχ απνδεηθλχεηαη ρξήζηκε φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιίγεο ιέμεηο. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ ιέμεσλ πνπ πξέπεη λα 

ςάμνπλ απμάλεηαη, ε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ γίλεηαη πην δχζθνιε. Δπηπιένλ, 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ιεμηθά (είηε σο βηβιίν είηε ζε ςεθηαθή κνξθή) 

απεπζχλνληαη πεξηζζφηεξν ζε ελειίθεο, κε απνηέιεζκα ζπρλά νη εξκελείεο ησλ 

ιέμεσλ λα είλαη δχζθνιεο γηα κηθξνχο καζεηέο θαη λα ρξεηάδνληαη ηε 

κεζνιάβεζε ηνπ δαζθάινπ. 

Έλα παξφκνην επηρείξεκα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί γηα ηε ρξήζε  ςεθηαθνχ 

ιεμηθνχ ή κεηαθξαζηή, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ρξήζηκα κφλν φηαλ 

αλαδεηνχληαη κεκνλσκέλεο ιέμεηο, ελψ δελ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθά γηα 

νιφθιεξεο πξνηάζεηο. Ζ κεηάθξαζε ζηε κεηξηθή γιψζζα ηνπ καζεηή είλαη 

ρξήζηκε ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ιέμεηο αληινχληαη απφ ηε θπζηθή γιψζζα, 

αιιά δελ ηζρχεη πάληνηε ην ίδην φηαλ νη ιέμεηο παξαπέκπνπλ  ζηε καζεκαηηθή 

γιψζζα θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηε γιψζζα πξνέιεπζεο είλαη άγλσζηε ζηνπο 

καζεηέο. 

πκπεξαζκαηηθά, ην πξνηεηλφκελν θείκελν γηα ηηο πηζαλφηεηεο απνδεηθλχεηαη 

φηη δελ γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ θαη δελ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα 

δνκήζνπλ ζηαζεξέο καζεκαηηθέο έλλνηεο.  

Γξαζηεξηφηεηα 2 

Καζψο μαλαγξάθνπλ ην θείκελν, νη καζεηέο απνκαθξχλνληαη ιίγν απφ ην 

αξρηθφ θείκελν, θπξίσο θάλνληαο κηα πεξίιεςε. ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

ε ―νκάδα ησλ εηδηθψλ‖ ιέεη φηη ε εξγαζία ήηαλ δχζθνιε επεηδή ν ρξφλνο πνπ 



είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο ήηαλ ιίγνο, θαζψο έπξεπε λα αθηεξψζνπλ αξθεηφ ρξφλν 

γηα λα ηαθηνπνηήζνπλ ην θείκελν, ην νπνίν, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, ήηαλ 

κπεξδεκέλν. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη φηαλ μαλαέγξαθαλ ην θείκελν, αξρηθά, ηα καζεκαηηθά 

ζρήκαηα ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθά, θαη έηζη, δελ αλαθηήζεθαλ απφ ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην, παξφιν πνπ ην θείκελν αλαθεξφηαλ ζε γεσκεηξία. Οη καζεηέο 

έβαιαλ ηα ζρήκαηα κφλν ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ πνπ έγξαςαλ, βάδνληαο 

ζπλδέζκνπο ζε απηά, ζαλ λα ζεσξνχζαλ φηη νη δηάζπαξηεο ζην θείκελν εηθφλεο  

ζα έθαλαλ ηελ αλάγλσζή ηνπ πην δχζθνιε. 

Όηαλ ην θείκελν μαλαγξάθηεθε ήηαλ θαηαλνεηφ, αιιά ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

ήηαλ απαξαίηεηε ε πξνθνξηθή εμήγεζε απφ ηελ νκάδα ―ησλ εηδηθψλ ‖ ζην 

ζέκα. 

Οη νκάδεο αληηκεηψπηζαλ πξφβιεκα φηαλ πξνεηνίκαδαλ ην ηεζη ειέγρνπ, 

ζεσξψληαο δχζθνιν ην εγρείξεκα  λα αμηνινγήζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη 

λα ζρεδηάζνπλ ην ηεζη. Μηα απφ ηηο δχν νκάδεο πξνηίκεζε λα κελ ην γξάςεη, 

ελψ ε άιιε θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ηελ αληίζηαζε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο 

πνπ δελ δέρνληαλ λα αμηνινγεζνχλ απφ ζπκκαζεηέο ηνπο απφ ηελ ―νκάδα 

εηδηθψλ‖. 

Γξαζηεξηφηεηα 3 

Ζ δξαζηεξηφηεηα  ζπλδέζεθε κε δεμηφηεηεο αθξφαζεο θαη επηθέληξσζεο ηεο 

πξνζνρήο ηφζν γηα ηνπο καζεηέο πνπ έπξεπε λα ζρεδηάζνπλ φζν θαη γηα ηνλ 

καζεηή πνπ παξείρε ηηο νδεγίεο. Δπίζεο επεζήκαλε ηελ δπζθνιία ησλ καζεηψλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θαηάιιειε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα γιψζζα. 

Αλαθνξηθά φκσο κε ηνπο καζεηέο κε κεηαλαζηεπηηθή θαηαγσγή δελ 

παξαηεξήζεθαλ πξφζζεηεο δπζθνιίεο (φινη ηνπο κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο). 

Όζνλ αθνξά ζηνλ «εθπαηδεπηή» θαη ηελ ππφινηπε ηάμε, απηή ε πξψηε εκπεηξία 

έδεημε πνιχ θαζαξά ηηο αζάθεηεο πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ αλαθξηβείο 

νδεγίεο. Απνδείρζεθε πνιχ δχζθνιν γηα ηνλ ―εθπαηδεπηή‖ λα βξεη κηα ινγηθή 

ζεηξά φηαλ έδηλε ηηο νδεγίεο γηα λα ζρεδηαζηεί ην επηζπκεηφ ζρήκα. Ζ δπζθνιία 

λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα πην αθξηβέο θαη ζαθέο γισζζηθφ ξεπεξηφξην ζε ζρέζε 

κε ηε γιψζζα ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ πξνθάιεζε θαζπζηεξήζεηο 

θαη ζπλερείο πξνζαξκνγέο. 

Σειηθά, ηα ζρήκαηα πνπ παξήγαγαλ νη καζεηέο ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθά κεηαμχ 

ηνπο θαη απείραλ απφ ην αλακελφκελν απνηέιεζκα. Απηφ ην γεγνλφο έδσζε 

έλαπζκα γηα κηα ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο βαζηδφκελε ζηηο 

αθφινπζεο εξσηήζεηο: ―Πψο εμεγείο φηη δελ δσγξαθήζαηε φινη ην ίδην ζρήκα;‖, 

―Γηαηί ζρεδηάζηεθε ζσζηά ην ζρήκα πνπ ήζειε ν εθπαηδεπηήο κφλν ζε πνιχ 

ιίγεο πεξηπηψζεηο‖; 



Οη καζεηέο κε αξθεηή επίγλσζε αλαγλψξηζαλ φηη ε αηηία ηεο απνηπρίαο ήηαλ ην 

φηη δελ θαηείραλ θαιά ηε γιψζζα θαη φηη νη νδεγίεο ηνπ εθπαηδεπηή δελ ήηαλ 

πνιχ θαιέο ψζηε λα ζρεδηάζνπλ ην ζρήκα. 

Οη καζεηέο κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ/γισζζηθφ ππφβαζξν δελ εκθάληζαλ 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, επεηδή φινη ηνπο 

είραλ θνηηήζεη ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν  ζηελ Ηηαιία θαη είραλ έηζη ήδε 

πξνζεγγίζεη ηα καζεκαηηθά απφ ηελ αξρή ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηε ρψξα 

απηή. 

ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ν ξφινο ηνπ θαζεγεηή ήηαλ απηφο ηνπ 

δηεπθνιπληή. ηεο δηαδηθαζίαο. Πεξηφξηδε ηνλ ιφγν ηνπ/ηεο ζηε ζπδήηεζε ψζηε 

λα αλαδπζνχλ νη έλλνηεο κέζα ζηελ ηάμε φζν πην αλεμάξηεηα γίλεηαη. 

 

ΓΔΤΣΔΡΖ ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

απφ ηνπο Marie-Hélène Le Yaouanq  θαη Brigitte. Marin   

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

Όζνλ αθνξά ζηε γξαθή, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ ην Γαιιηθφ 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ  Γπκλαζίνπ γηα ηα καζεκαηηθά είλαη ―λα εθπαηδεπηνχλ νη 

καζεηέο λα δηαβάδνπλ θαη λα θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα ηα καζεκαηηθά θείκελα, θαη 

επίζεο λα παξάγνπλ θείκελα ηα νπνία ππφθεηληαη ζε ζηαδηαθή βειηίσζε‖. Μπνξνχκε 

λα δνχκε ηε Γεσκεηξία σο έλα πεδίν  γηα εξγαζία ζε  δηαθνξεηηθά επίπεδα: είηε απηφ 

ηεο εθθνξάο, ηεο θαηαλφεζεο ησλ δνκεκέλσλ θεηκέλσλ είηε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

θαη ηνπ απνδεηθηηθνχ ιφγνπ. Σα επίζεκα θείκελα δίλνπλ έκθαζε ζηε δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ ρξφλνπ γηα δηεξεχλεζε θαη  αηηηνιφγεζε απφ ην  ρξφλν γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

γξαθή ηεο αηηηνιφγεζεο. Δπηκέλνπλ λα κελ επηβάιιεηαη πνιχ λσξίο έλα απζηεξφ 

πιαίζην ή έλα κνληέιν γξαθήο: ―Ζ ειεπζεξία ηεο γξαθήο είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο 

θηλεηήξηεο δπλάκεηο γηα λα κάζεη θαλείο λα γξάθεη. Απηφ επίζεο ηζρχεη θαη γηα ηελ 

απφδεημε‖ (Δξγαιεηνζήθε πφξσλ:  ―Raisonnement et démonstration pour le 

collège‖
1
). Όζνλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, δεηείηαη θαζαξά λα 

δηαρσξηζηνχλ νη δχν απηνί ηνκείο ηθαλνηήησλ θαη δίλνληαη παξαδείγκαηα πξνο 

ζπδήηεζε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 
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Πνιιέο ζπλεδξίεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αθηεξψλνληαη θάζε ρξφλν ζηε 

γεσκεηξία γηα ην Γπκλάζην θαζψο ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο, φπσο επίζεο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ εηζαγσγή  ηεο παξαγσγηθήο γεσκεηξίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο 

ζθέςεο είλαη πνιιέο. Ζ επηκφξθσζε βαζίδεηαη ζε πνηθίια ζεσξεηηθά πιαίζηα,  φπσο 

είλαη ηα δηάθνξα γεσκεηξηθά πξφηππα (Houdement θαη Kuzniak), νη  αιιαγέο ζηε 

γισζζηθή πνηθηιία ηεο αλαπαξάζηαζεο θαη ε δηαιεθηηθή εξγαιείνπ-αληηθεηκέλνπ 

(Douady). 

ΥΣΗΕΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ  

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Γπκλαζίνπ δίλεη πνιχ αθξηβείο νδεγίεο: 

«Πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηε γιψζζα θαη ζηηο δηάθνξεο ζεκαζίεο κηαο ιέμεο».  

«Έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα πεηζζνχλ νη καζεηέο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο αθξίβεηαο ζηε γιψζζα είλαη ε αιιαγή απφ ην λα ―θάλσ‖ ζην λα ―βάδσ λα θάλνπλ 

θάηη γηα κέλα‖. Όκσο, απηή ε απαίηεζε δελ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη σο απζαίξεηε. Οη 

καζεηέο κπνξνχλ λα γξάςνπλ νδεγίεο γηα λα ηηο εθηειέζεη θάπνηνο άιινο (γηα 

παξάδεηγκα, λα απεηθνλίζνπλ έλα πνιχπινθν γεσκεηξηθφ ζρήκα έηζη ψζηε λα κπνξεί 

λα αλαπαξαζηαζεί) ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ππνινγηζηή γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

επεμεξγαζία φπνπ ε αλάγθε γηα αθξίβεηα είλαη απαξαίηεηε. 

Έλα πξψην κάζεκα ζα αθηεξσζεί ζην λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο επίγλσζε ηεο 

πνιπζεκίαο θάπνησλ καζεκαηηθψλ φξσλ. 

ην ππφινηπν ηνπ καζήκαηνο ζα αζρνιεζνχλ κε απηφ πνπ απνθαιείηαη ―ηειεθσληθά 

ζρέδηα‖ (ν πνκπφο δίλεη νδεγίεο ζε έλαλ δέθηε ψζηε λα ηνλ θάλεη λα ζρεδηάζεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν γεσκεηξηθφ ζρήκα) θαη ηε ρξήζε ελφο ινγηζκηθνχ γεσκεηξίαο. 

Γηάθνξα πεηξάκαηα έρνπλ δείμεη φηη νη καζεηέο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηε γιψζζα ηνπο, γξάθνληαο θείκελα πνπ κνινλφηη δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθά νχηε ζε καζεκαηηθή βάζε, νχηε απφ γισζζηθήο άπνςεο, δίλνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζην δέθηε λα εθηειέζεη ην αλακελφκελν ζρήκα. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

αλακελφκελνπ ζρήκαηνο επηβεβαηψλεη έκκεζα ην θείκελν ηνπ πνκπνχ. Απηφ κπνξεί 

λα ζέζεη ππφ ακθηζβήηεζε ην ελδηαθέξνλ απηήο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα ραξαθηεξηζηεί 

απνθνκκέλε, θαζψο ζηνρεχεη κφλν ζηε γισζζηθή αθξίβεηα. Όκσο, πνιιέο δεμηφηεηεο 

δηαθπβεχνληαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηε δξαζηεξηφηεηα: ε αλάιπζε ελφο ζρήκαηνο, ν 

δηαρσξηζκφο ηεο απεηθφληζεο ηνπ ζρήκαηνο απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, ε 

ηθαλφηεηα αιιαγήο ηεο γισζζηθήο πνηθηιίαο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη  ε 

απνδφκεζε ηνπ ιφγνπ ζε βαζηθέο νδεγίεο κε ζπλάθεηα θαη κεζνδηθφηεηα. 

Δπηιέγεηαη ινηπφλ λα εθαξκνζηεί κηα ηέηνηα αθνινπζία ―ηειεθσληθψλ ζρεκάησλ‖, ε 

νπνία λα εζηηάδεη φκσο ζην λα παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψλνπλ 

ζηαδηαθά ηα θείκελά ηνπο. Σξεηο ζπλεδξίεο θαζνξίζηεθαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν: 

-κηα ζπλεδξία αθηεξψζεθε ζηελ παξαγσγή θαη ηελ ιήςε ησλ ηειεθσληθψλ 

ζρεκάησλ. Ζ αληίζεζε κεηαμχ ηνπ ζρήκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ηνπ αξρηθνχ 

πξέπεη λα νδεγήζεη ζε αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνέθπςαλ, φπσο 



νη ειιηπείο πιεξνθνξίεο ή νη πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ ζε αθαηάιιειε ζεηξά. Ζ 

απνπζία γισζζηθήο αθξίβεηαο πηζαλφλ δελ ζα απνηειέζεη ζπζηεκαηηθά εκπφδην ζηε 

ζρεδίαζε ελφο ζρήκαηνο,  

- κηα ζπλεδξία ζρεδηαζκέλε γηα ηε δεκηνπξγία ζρεκάησλ κε γεσκεηξηθφ ινγηζκηθφ. 

Ζ αιγνξηζκηθή δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη κηα ιίζηα απφ βαζηθέο νδεγίεο πνπ έρνπλ 

εηνηκαζηεί απφ ηε δνπιεηά ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαο. Απηφ κπνξεί λα 

απνθαιχςεη πηζαλέο αηέιεηεο ή ζηνηρεία πνπ ππνλννχληαη ζην παξαγφκελν θείκελν, 

ηα νπνία δελ ζα είραλ γίλεη αληηιεπηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ελφο 

ζρήκαηνο κε ην ρέξη. Δπίζεο, ν δπλακηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ινγηζκηθνχ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επηζεκαλζνχλ νη ηδηφηεηεο ηνπ ζρήκαηνο θαη φρη κφλν ε απνηχπσζή 

ηνπ σο ζπλνιηθή κνξθή, θαζψο ην ζρήκα πξέπεη λα αληηζηαζεί ζηε κεηαηφπηζε,  

-κηα ηειεπηαία ζπλεδξία γηα λα βειηησζεί ην θείκελν πνπ παξήγαγαλ νη καζεηέο ζηελ 

πξψηε ζπλεδξία. Μηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ ―θεηκέλσλ ησλ εηδηθψλ‖ πνπ 

βξίζθνληαη ζε ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ησλ θεηκέλσλ πνπ παξήγαγαλ νη καζεηέο 

πξέπεη λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζην λα εληνπίζνπλ ηηο δηαθνξέο θαη ζηε ζπλέρεηα 

λα μαλαγξάςνπλ ηα θείκελά ηνπο. 

Απηή ε αθνινπζία δξάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζηελ 7ε 

ηάμε. πκκεηέρνπλ αξθεηνί αιιφγισζζνη καζεηέο πνπ έρνπλ θηάζεη πξφζθαηα ζηε 

Γαιιία θαη ε ηάμε θάλεη κηα επηπιένλ ψξα εμεηδηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο κε ηνλ 

θαζεγεηή ηνπο ησλ καζεκαηηθψλ. 

Ζ ΔΠΗΣΔΛΔΖ ΣΖ ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ  

Ππώηη ζςνεδπία: η πολςζημία ηων λέξεων  

Ζ πξψηε εξγαζία ζρεηίδεηαη κε ηελ ―θνξπθή γσλίαο‖. Θεσξεηηθά απηφο ν φξνο δελ 

θαίλεηαη δχζθνινο· ρξεζηκνπνηείηαη κάιινλ γηα λα μεθαζαξίζεη ην ζέκα ηεο 

εξγαζίαο. 

Μεηά εμεηάδεηαη ν φξνο ―χςνο‖. Οη έλλνηεο ηεο κέηξεζεο ή ηνπ κεγέζνπο έξρνληαη 

απζφξκεηα ζην κπαιφ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. Οη καζεηέο δελ θαηέρνπλ ηνλ 

καζεκαηηθφ νξηζκφ θαη ην χςνο ζπγρέεηαη κε ηε δηρνηφκν ή ηε δηάκεζν. Όινη νη 

καζεηέο ζα ζπκθσλήζνπλ φηαλ ν θαζεγεηήο ξσηάεη αλ ην χςνο κπνξεί λα κεηξεζεί 

ζηα καζεκαηηθά: δελ κπνξεί, θαζψο είλαη κηα επζεία γξακκή. Ο ηχπνο ηνπ 

ππνινγηζκνχ γηα ην εκβαδφλ ηνπ ηξηγψλνπ ηνπο ππνρξεψλεη λα αλαζεσξήζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο θαη λα πξνζέμνπλ κφλνη ηνπο ηελ πνιπζεκία ηεο ιέμεο ζηα 

καζεκαηηθά. 

Ζ ζπλεδξία ηειεηψλεη κε έλα παηρλίδη πνπ είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν
2
, ην νπνίν 

απαηηεί λα ηαηξηάμνπλ έλαλ νξηζκφ απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή κε έλαλ καζεκαηηθφ 

νξηζκφ, φπνπ θαη γηα ηα δπν ρξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα ιέμε. 

                                                           

2 http://matoumatheux.ac-rennes.fr/tous/vocabulaire/mots2.htm, available address  on  2015 may 

01 

http://matoumatheux.ac-rennes.fr/tous/vocabulaire/mots2.htm


Οη καζεηέο θξαηνχλ ζεκεηψζεηο απηφλνκα ζε ραξηί πξνηνχ θαηαζθεπάζνπλ κηα 

ζπιινγηθή πεξίιεςε. Ζ ζπκκεηνρή είλαη ζεκαληηθή: γίλνληαη πνιιέο πξνηάζεηο θαη 

ππνζηεξίδνληαη πξνθνξηθά πξηλ λα ειεγρζνχλ ζηνλ ππνινγηζηή κε ηελ πξνβνιή 

βίληεν.  

Οη αιιφγισζζνη καζεηέο ελεπιάθεζαλ ζην πξψην κέξνο ηεο ζπλεδξίαο· φκσο, ην 

δεχηεξν κέξνο ήηαλ πνιχ δχζθνιν γη' απηνχο. Ο θαζεγεηήο ζα μαλαγπξίζεη ζε 

θάπνηεο ιέμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ψξαο ηεο εμεηδηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο  θαη 

αξρίδεη λα θαηαζθεπάδεηαη έλα γισζζάξην. 

 

Γεύηεπη ζςνεδπία: “Σηλεθωνικά ζσήμαηα”  

Οη αιιφγισζζνη καζεηέο είραλ ήδε αζθεζεί ζην πιαίζην ηεο ηδηαίηεξεο δηδαζθαιίαο  

ζηηο νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ηειεθσληθψλ ζρεκάησλ. Σα ζρήκαηα πνπ 

πξνηείλνληαη είλαη απιά θαη ζρεηίδνληαη κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο 7
εο

 ηάμεο, 

ζηελ νπνία δηδάζθνληαη ην παξαιιειφγξακκν, νη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

ηεηξαγψλνπ, ηνπ νξζνγσλίνπ θαη ηνπ ξφκβνπ. 

Οη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε δεπγάξηα θαη ν θαζεγεηήο δηαρσξίδεη ηελ εξγαζία, θπξίσο 

πξνηείλνληαο ην ηεηξάγσλν σο πξψην ζρήκα. Ο ξφκβνο δίλεηαη κφλν ζε ηέζζεξα 

δεπγάξηα. Γπν καζεηέο πνπ είραλ έξζεη πξφζθαηα ζηε Γαιιία πξέπεη λα βάινπλ 

ιεδάληεο ζε έλα βίληεν θαηαζθεπψλ, δηαιέγνληαο φξνπο απφ κηα ιίζηα πνπ ηνπο 

δίλεηαη. 

Κάζε πνκπφο παίξλεη ην φλνκα ελφο ζρήκαηνο θαη δίλεη νδεγίεο ζην δέθηε ν νπνίνο 

ηηο ζεκεηψλεη, θηηάρλεη ην ζρήκα, δηαηππψλεη ηηο φπνηεο ακθηβνιίεο ηνπ ή αλαθέξεη 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα ιείπνπλ. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο βιέπνπλ ην ζρήκα 

πνπ έπξεπε λα πεξηγξάςνπλ θαη ην ζρήκα πνπ έθηηαμαλ. Αλ ην ηεηξάγσλν πάληα 

νδεγεί ζε ηεηξάγσλν ή ζε νξζνγψλην επεηδή δελ αλαθέξζεθαλ ηα κήθε, ν ξφκβνο 

παξάγεη κηα πνηθηιία απφ ζρήκαηα. Μφλν κηα νκάδα θαηαιήγεη κε ζσζηή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ξφκβνπ, αξρίδνληαο κε ηηο δηαγψληέο ηνπ. Όιεο νη πξνζπάζεηεο 

απφ ηηο άιιεο νκάδεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο πιεπξέο νδεγνχλ ζε ιάζνο ζρήκαηα, 

αθφκε θαη ζε κε αλακελφκελα, φπσο έλα εμάγσλν ή έλα ηξίγσλν πνπ ζπλδέεηαη κε 

έλα νξζνγψλην.  

ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα γξαπηά θείκελα, ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ είλαη 

καζεκαηηθφ ιεμηιφγην. Γηα παξάδεηγκα, ―ζρεδηάζηε κηα επζεία γξακκή‖ αληηθαζηζηά 

ην ―ζρεδηάζηε έλα επζχγξακκν ηκήκα‖. Σξεηο νκάδεο κφλν ρξεζηκνπνηνχλ 

απζφξκεηα γξάκκαηα γηα λα νλνκάζνπλ ζεκεία ή επζχγξακκα ηκήκαηα. 

Πνιινί καζεηέο βαζίδνληαη ζε ρσξηθέο αλαθνξέο θαη νη φξνη ―νξηδφληηνο‖ θαη 

―θαηαθφξπθνο‖ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πάξνπλ θάζεηεο γξακκέο. 

Έηζη, νη νδεγίεο «ζρεδίαζε κηα νξηδφληηα γξακκή, ζρεδίαζε κηα θάζεηε 

γξακκή/ζρεδίαζε κηα νξηδφληηα γξακκή/θιείζε ηε γξακκή»  νδεγεί ηνλ δέθηε ζηελ 

παξαγσγή ελφο ηεηξαγψλνπ! Σν γεγνλφο φηη ην ζρήκα δφζεθε ζηνλ πνκπφ κε ην 



φλνκά ηνπ θαη φρη κε έλα ζρέδην πξέπεη λα έδσζε ζεκαληηθέο ελδείμεηο ζην δέθηε ν 

νπνίνο δεκηνχξγεζε έλα απφ ηα ζρήκαηα πνπ γλσξίδεη. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ιίζηα κε νδεγίεο πνπ δφζεθαλ απφ έλαλ αιιφγισζζν 

καζεηή: ―ζρεδίαζε κηα δεμηά γσλία/ ζρεδίαζε έλαλ άμνλα/ ζρεδίαζε κηα αξηζηεξή 

γσλία/ θιείζε ηε γσλία‖, κε ηηο νπνίεο ν δηπιαλφο ηνπ θηηάρλεη έλα ηεηξάγσλν. 

 

Κάπνηνο κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηε ζεκαζία ηεο ―αξηζηεξήο γσλίαο‖: απφ ηελ 

πνιπζεκία ηνπ φξνπ ―δεμηφο‖ πξνέθπςε  πξφβιεκα γηα ηνλ αιιφγισζζν καζεηή; Ζ 

αξηζηεξή γσλία ή ε δεμηά γσλία πξέπεη λα κπεη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ; 

Όκσο, απηφο ν καζεηήο είλεη ελήκεξνο φηη θάζε γσλία δελ είλαη δεμηά γσλία.  

Μφιηο ηειεηψζεη ε εξγαζία, ν δέθηεο θαη ν πνκπφο αιιάδνπλ ξφινπο θαη πξνηείλεηαη 

έλα άιιν ζρήκα ην νπνίν πνιιά δεπγάξηα δελ έρνπλ ρξφλν γηα λα νινθιεξψζνπλ. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ξφκβνπ γίλεηαη κηα ζπιινγηθή πεξίιεςε, βαζηζκέλε ζηε 

ιαλζαζκέλε θαηαζθεπή κηαο νκάδαο θαη ζρεδηάδεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή ζηνλ πίλαθα. 

Ζ ιέμε ―χςνο‖ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ χςνπο 

θαη, φηαλ ην πξνηείλεη ν θαζεγεηήο, ε νκάδα δελ ην πηνζεηεί. Οη καζεηέο πνπ 

ζρεδίαζαλ ην ξφκβν αξρίδνληαο απφ ηηο δηαγσλίνπο, πξνηείλνπλ έπεηηα ηε δηθή ηνπο 

θαηαζθεπή. 

Σπίηη ζςνεδπία: καηαζκεςή με λογιζμικό δςναμικήρ γεωμεηπίαρ  

Οη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε δεπγάξηα κε ην ινγηζκηθφ  GeoGebra θαη θαινχληαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξψηα έλα ηεηξάγσλν, κεηά έλα ξφκβν θαη ηέινο έλα 

παξαιιειφγξακκν. Γίλεηαη έλα επηπξφζζεην ζρήκα ζηηο πην γξήγνξεο νκάδεο θαη 

δπν νκάδεο ζα κπνξέζνπλ λα ην θαηαζθεπάζνπλ. Οη καζεηέο πξέπεη λα γξάςνπλ γηα 

ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Όινη νη καζεηέο ζρεδηάδνπλ 

ην ηεηξάγσλν. Μεξηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία ηεο ―δηρνηφκεζεο‖ ή ηεο 

―αμνληθήο ζπκκεηξίαο‖ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ξφκβν πην γξήγνξα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πεξίιεςε ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαο γηα λα ζρεδηάζνπλ 

πξψηα ηηο δηαγψληεο γξακκέο. Οη ππφινηπνη θάλνπλ πνιιή ψξα γηα λα 

θαηαζθεπάζνπλ έλα ξφκβν, θαζψο αξθεηέο θαηαζθεπέο έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςε 

γηα ην ίδην αληηθείκελν. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο αλαθνηλψλνπλ φηη ε ηειεπηαία 

ζπλεδξία ηνπο βνήζεζε λα θάλνπλ απηή ηελ εξγαζία. Αληίζεηα, θάπνηνη 

αιιφγισζζνη καζεηέο πνπ θξάηεζαλ ηα γαιιηθά σο γιψζζα εξγαζίαο γηα ην 

ινγηζκηθφ πξνηείλνπλ φηη ζα ήηαλ θαιχηεξν γη' απηνχο λα αξρίζνπλ λα δνπιεχνπλ κε 

ην ινγηζκηθφ γηα λα βξνπλ ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα γξάςνπλ ηηο 

νδεγίεο κεηά. Ζ νπηηθή δηάζηαζε ησλ απεηθνλίζεσλ θαζψο θαη ε αλαηξνθνδφηεζε 



απφ ην ινγηζκηθφ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα θηηάμνπλ έλα ζρήκα 

απηφλνκα θαη λα κάζνπλ λα βξίζθνπλ ην αληίζηνηρν καζεκαηηθφ ιεμηιφγην. 

Σέηαπηη ζςνεδπία: Βεληιώνονηαρ ηα κείμενα  

Ο θαζεγεηήο ησλ Γαιιηθψλ ηεο ηάμεο δηδάζθεη απηφ ην κάζεκα καδί κε ηνλ 

θαζεγεηή ησλ καζεκαηηθψλ. 

Αθνχ ζπγθξίλνπλ ηα θείκελά ηνπο κε έλα ―άξηην θείκελν‖, νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ 

ηνπο ξεκαηηθνχο ηχπνπο, ζηελ πξνζηαθηηθή, εληθνχ ή πιεζπληηθνχ, ή ζην 

απαξέκθαην. Άιινη καζεηέο επηθεληξψλνληαη ζην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

ζηε ρξήζε ηνπ ―ζεκεηψλσ‖ ή ―ζρεδηάδσ‖ ζηα άξηηα θείκελα, εμεηάδνληαο ηε 

δηαθνξά. Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα λα εμεγεζεί ε δηαθνξά θαη λα 

αλαδεηρζεί ε αθξίβεηα ηνπ ιεμηινγίνπ. 

Οη καζεηέο μαλαγξάθνπλ ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπο. 

 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εθηειέζνπλ ην παξαγφκελν πξφγξακκα, ν θαζεγεηήο ησλ 

Γαιιηθψλ ρξεζηκνπνηείηαη σο πεηξακαηφδσν απφ κεξηθέο νκάδεο  ηφζν σο πξνο ηε 

καζεκαηηθή δηάζηαζε φζν θαη ηε γισζζηθή. Πινχζηεο αιιειεπηδξάζεηο επηηξέπνπλ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε.  

ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

―Παξακέλνπλ θάπνηεο αλαθξίβεηεο, αιιά λνκίδσ φηη ππάξρεη πξαγκαηηθή πξφνδνο ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ πξψηε ζπλεδξία φπνπ ηα γξαπηά θείκελα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα  

ηειεθσληθά ζρήκαηα δελ ήηαλ θαιά‖, δειψλεη ν θαζεγεηήο ησλ καζεκαηηθψλ ζην 

ηέινο ηεο ζπλεδξίαο. 

Σα θείκελα δελ είλαη  αθφκα ηέιεηα αιιά νη πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ είλαη ζπρλά 

πην ιεπηνκεξείο θαη δελ αλαθέξνληαη ζε θάπνην ρσξηθφ πξνζδηνξηζκφ. Αξρίδνπλ κε 

μεθάζαξεο νδεγίεο (―εκείσζε‖, ―ρεδίαζε‖, …) θαη ην καζεκαηηθφ ιεμηιφγην 

ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ πην ζπρλά. Σα ζεκεία θαη ηα επζχγξακκα ηκήκαηα ζπρλά 

νλνκάδνληαη ψζηε λα είλαη απιέο θαη μεθάζαξεο νη νδεγίεο. 



πγθξίλνληαο ηα θείκελά ηνπο κε άξηηα θείκελα, (θείκελα εηδηθψλ) νη καζεηέο 

βξήθαλ κφλνη ηνπο ην ζρήκα πνπ έλα θαηαζθεπαζηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα έρεη, 

ρσξίο λα ηνπο επηβάιιεη ν θαζεγεηήο έλα απζαίξεην θαη απζηεξφ πιαίζην. Υσξίο λα 

αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο, κπφξεζαλ λα ζπγθξνηήζνπλ ην είδνο ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ έπξεπε λα θαηαζθεπάζνπλ.  

Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί, ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο κειινληηθά λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηηο νδεγίεο. 

Σέινο, ην αίηεκα λα κεηαδψζνπλ έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν λνεκάησλ, δειαδή έλα 

θείκελν ζε έλαλ άιιν καζεηή ή έλα ινγηζκηθφ θαη ε παξαηήξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο  

θαζηζηά ηελ πξάμε ηεο γξαθήο θεηκέλνπ θαη ηεο αλαζεψξεζήο ηνπ, κηα πξάμε κε 

λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. Ζ δηαδηθαζία φκσο απηή απαηηεί ρξφλν· ηα ζρήκαηα πξέπεη 

λα είλαη απιά θαη ηα παξαγφκελα θείκελα πξέπεη λα παξακείλνπλ ζχληνκα. 

Πξφθεηηαη φκσο γηα απαξαίηεηε δηαδηθαζία, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δελ 

αλαθαιχπηνπλ κφλνη ηνπο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηέηνησλ καζεκαηηθψλ θεηκέλσλ ψζηε 

λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφλνκα φηαλ ρξεηαζηεί. Ζ ζηάζε ηνπο απηή δειψλεηαη απφ 

ηελ θαθή πνηφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ αξρηθψλ θεηκέλσλ ζην ηέινο ηεο 7
εο

 ηάμεο. Θα 

ρξεηάδνληαλ ζίγνπξα πεξηζζφηεξα καζήκαηα γηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα 

ελδπλακψζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηε γξαθή καζεκαηηθψλ θεηκέλσλ κε ηελ 

παξαγσγή θαη άιισλ θεηκέλσλ, δηαθνξεηηθψλ απφ ηα θείκελα πνπ δεηήζεθαλ ζην 

πιαίζην απηήο ηεο ελφηεηαο. Δπίζεο, ε ηθαλφηεηα ειέγρνπ ηεο επηθνηλσλίαο ζηα 

καζεκαηηθά ζπλδέεηαη κε ηε καζεκαηηθή γλψζε θαη  ε γξαθή κε ηηο ζπλερείο 

αλαζεσξήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη επηηξέπεη  παξάιιεια ηελ εξγαζία αλαθνξηθά κε ηελ 

ίδηα ηε καζεκαηηθή γλψζε. 
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απφ ηηο Υαξνχια ηαζνπνχινπ
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 Διέλε Γθαλά  θαη Ioannis Fovos 

Διζαγωγή (Γενικέρ πληποθοπίερ)   

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε εθαξκφζηεθε ζε δπν δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα κε αληίζηνηρεο νκάδεο καζεηψλ. Ζ πξψηε νκάδα απνηεινχληαλ απφ 20 

καζεηέο ηεο 1εο ηάμεο ηνπ 6νπ Γπκλαζίνπ Βφινπ (ειηθίαο 12-13 εηψλ), επηά απφ 

ηνπο νπνίνπο ήηαλ Ρνκά. Ζ δεχηεξε νκάδα απνηεινχληαλ απφ θξαηνχκελνπο 

(ειηθίαο 17-21 εηψλ) πνπ παξαθνινπζνχλ ηε 2ε θαη ηελ 3ε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ πνπ 

ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα θέληξν θξάηεζεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ζε απηή ηελ 

νκάδα είλαη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ Αζηαηηθέο, Αθξηθαληθέο θαη Δπξσπατθέο 

ρψξεο, έρνπλ δήζεη ζηελ Διιάδα απφ κεξηθά σο πνιιά ρξφληα θαη κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ απφ πνιχ ιίγν σο πνιχ θαιά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ζ δηδαθηηθή 

δνθηκή έγηλε απφ ηνλ θαζεγεηή ησλ καζεκαηηθψλ ησλ ηάμεσλ, ηνλ θχξην Ησάλλε 

Φφβν, ν νπνίνο δίδαζθε καζεκαηηθά θαη ζηα δπν ζρνιεία. Δίρε 25 ρξφληα δηδαθηηθή 

εκπεηξία ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη ζπγθεθξηκέλα 12 ρξφληα εκπεηξία ζηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζε ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγεί κέζα ζε 

θπιαθέο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε δνθηκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ έγηλε κε ηε 

ζπλεξγαζία ηεο θαζεγήηξηαο ησλ Διιεληθψλ ηνπ ζρνιείνπ, θπξίαο Άλλαο Γεσξγίνπ, 

ε νπνία είρε πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί θαη είρε πξνεηνηκαζηεί γηα απηή ηε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε. 

Γοκιμή ζηην ηάξη  

Γοκιμή ζηην 1
η
 ομάδα: 1η ηάξη ηος 6ος Γςμναζίος   

Σηελ 1ε δηδαθηηθή ώξα, ν εθπαηδεπηηθφο ελεκέξσζε ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο  

φηη ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο πξφθεηηαη λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα αλαζηνραζηνχλ  

ζηε  γιψζζα ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε ζηηο θαζεκεξηλέο καο ζπλαιιαγέο. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο(ξηεο) 

ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ 3 ή 4 καζεηψλ(ξηψλ). Σνπο δφζεθε έλα θχιιν εξγαζίαο 

κε ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο θαη κία ζειίδα πνπ πεξηείρε ηκήκαηα θεηκέλνπ απφ ην 

ζρνιηθφ βηβιίν ησλ καζεκαηηθψλ, απφ ηελ  ελφηεηα  «ηα ηεηξάπιεπξα ζρήκαηα» 

(παξαιιειφγξακκν – νξζνγψλην – ξφκβνο - ηεηξάγσλν – ηξαπέδην – ηζνζθειέο 

ηξαπέδην).  

ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο αλαηξέρνπλ ζηελ εκπεηξία ηνπο θαη 

αλαθαινχλ ιέμεηο πνπ ζπλαληάκε ζηα καζεκαηηθά θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη νη 

νπνίεο έρνπλ ηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθή ζεκαζία γηα θάζε πεδίν. Όιεο νη νκάδεο 

ζπλεηζθέξνπλ κε ιέμεηο/ εξκελεία ιέμεσλ θαη ν εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ζηνλ 

πίλαθα ηηο ιέμεηο. ηε ζπλέρεηα εληνπίδνληαη ζην γξαπηφ θείκελν ιέμεηο ησλ 
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καζεκαηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θαζεκεξηλφηεηα κε ηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθή 

ζεκαζία (2
ε
 δξαζηεξηφηεηα). ηελ 2

ε
 δηδαθηηθή ώξα νη καζεηέο εξγάδνληαη πάλσ ζ’ 

έλα ιεθηηθφ πξφβιεκα, πνπ ηνπο δφζεθε θαη ζην ηέινο θαηαζθεπάδνπλ έλα δηθφ ηνπο, 

ην νπνίν θαη ιχλνπλ. Ζ δεκηνπξγία πξνβιήκαηνο πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ θαζψο ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ έπξεπε νη ίδηνη λα κπνπλ ζηε ινγηθή ηεο 

θαηαζθεπήο ελφο πξνβιήκαηνο, αληί λα ην ιχζνπλ. ην δηαθνξεηηθφ πιαίζην 

καζεκαηηθήο εκπινθήο πνπ ηνπο πξνηείλεηαη νη καζεηέο αληηδξνχλ κε ζρεηηθή 

αλαζθάιεηα θαη απεπζχλνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα 

ππνζηεξίμεη ή λα ειέγμεη ηηο απνθάζεηο ηνπο. Παξάιιεια φκσο πξνθχπηεη 

κεγαιχηεξε δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία ζηελ νκάδα θαη αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ ζα δηαηχπσλαλ ιεθηηθά ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο.  

Γοκιμή 2
ηρ

  ομάδαρ: σολείο μέζα ζε κένηπο κπάηηζηρ  

ην ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγεί εληφο ηνπ ηδξχκαηνο ε εθαξκνγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ ιεθηηθψλ πξνβιεκάησλ αθνινχζεζε ηα ίδηα βήκαηα θαη εξγαιεία δηδαζθαιίαο. 

Σν ελδηαθέξνλ φκσο ησλ καζεηψλ-ηξνθίκσλ γηα ηνλ επηθνηλσληαθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάιν θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο ζπδεηήζεηο ηφζν 

ζην πιαίζην ηεο νινκέιεηαο φζν θαη κέζα ζηηο νκάδεο ήηαλ θαζνιηθή.  

1
ε
 δηδαθηηθή ώξα: Ζ αλάθιεζε ιέμεσλ καζεκαηηθνχ ιφγνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα (1
ε
 δξαζηεξηφηεηα ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο), φπσο άιισζηε ήηαλ αλακελφκελν, δπζθφιεςε ηνπο καζεηέο κε 

πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ζ ζπζρέηηζε ησλ δχν πεδίσλ ρξήζεο 

ηεο γιψζζαο απαηηνχζε αθαηξεηηθέο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε ηνλ απφιπηα 

πιαηζησκέλε εκπεηξία ηνπο σο πξνο ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο. Ο εθπαηδεπηηθφο ησλ 

καζεκαηηθψλ ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία κε θαηεπζπλφκελεο εξσηήζεηο θαη ιεθηηθέο 

λχμεηο, θαη ε εθπαηδεπηηθφο ηεο γιψζζαο πξνζθέξεη αληίζηνηρε βνήζεηα 

αλαηξέρνληαο ζε γισζζηθά θείκελα πνπ είραλ κειεηεζεί ζηε ηάμε.  Ζ δεχηεξε θαη ε 

ηξίηε θάζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο (αλαγλψξηζε ιέμεσλ ζην γξαπηφ θείκελν, ζπζρέηηζε 

ζεκαζίαο  κε θαζεκεξηλή γιψζζα θαη ηελ αληίζηνηρε ιέμε ζηελ πξψηε γιψζζα) 

ππνζηεξίδεη κηα δπλακηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο. Οη 

καζεηέο ζπλαιιάζζνληαη γηα λα εληνπίζνπλ ηηο ιέμεηο θαη λα ζπζρεηίζνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο ζηα δηαθνξεηηθά πιαίζηα ρξήζεο ηνπο. Μαζεηέο πνπ δηαζέηνπλ 

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ιεηηνπξγνχλ δηακεζνιαβεηηθά 

απνδίδνληαο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ ζηε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπο θαη ππνζηεξίδνληαο 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ πξφζβαζε ζηνλ καζεκαηηθφ ιφγν ησλ πην αδχλακσλ 

καζεηψλ. 

 2
ε
 δηδαθηηθή ώξα: Ζ νινκέιεηα ηεο ηάμεο κειεηά έλα ιεθηηθφ πξφβιεκα. 

Αλαγλσξίδνληαη θαη κνληεινπνηνχληαη  νη γισζζηθέο δηαδηθαζίεο  πνπ ζπλδένληαη κε 

ην θεηκεληθφ είδνο ηνπ ιεθηηθνχ πξνβιήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγνχληαη νκάδεο 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο πνπ ζπγθξνηνχληαη ζηε βάζε ηεο θνηλήο γιψζζαο 

θαηαγσγήο ηνπο. Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηεο ιεθηηθφ 

πξφβιεκα. Οη καζεηέο δηαπξαγκαηεχνληαη κεηαμχ ηνπο ηφζν ην καζεκαηηθφ 



πεξηερφκελν ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα θαηαζθεπάζνπλ, φζν θαη ηνλ ηξφπν 

δηαηχπσζήο ηνπ, δειαδή ηελ επηινγή ηνπ καζεκαηηθνχ ιεμηινγίνπ θαη ηελ θεηκεληθή 

νξγάλσζε ηνπ ιεθηηθνχ πξνβιήκαηνο. Ζ ζπδήηεζε ζηηο νκάδεο  ζπρλά θηλείηαη 

«αλάκεζα» ζε δχν γιψζζεο (ειιεληθά θαη πξψηε γιψζζα ησλ καζεηψλ) θαη αθνξά 

θπξίσο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα απνζαθήληζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, αιιά επίζεο 

αθνξά  ζηελ  επηινγή ηεο θαηάιιειεο έθθξαζεο ζην πιαίζην ηνπ καζεκαηηθνχ 

ιφγνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο φηαλ θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο, ελεκεξψλεηαη 

γηα ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαη θαζνδεγεί παξαγσγηθά ηνπο καζεηέο ψζηε λα 

απνθαζίζνπλ νη ίδηνη γηα ηελ ηειηθή ιεθηηθή επηινγή.   

ςμπεπάζμαηα  

Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ ιεθηηθψλ πξνβιεκάησλ ππνζηήξημε δηαδηθαζίεο ζπλεηδεηνχ 

αλαζηνραζκνχ ησλ ζρέζεσλ ηνπ καζεκαηηθνχ ιφγνπ κε ηελ θαζεκεξηλή γιψζζα γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο, θπζηθνχο θαη κε θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο πνπ δηδάζθνληαλ ηα καζεκαηηθά ζε δεχηεξε γη’ απηνχο 

γιψζζα ζεψξεζαλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θαη παξαγσγηθή, γηαηί 

ηνπο επέηξεςε λα ζπζρεηίζνπλ θαη λα απνζαθελίζνπλ ηηο ζεκαζίεο πνπ απνθηνχζαλ 

νη ιέμεηο αλάινγα κε ην πιαίζην εκθάληζήο ηνπο, δειαδή ζην καζεκαηηθφ ή  ζην 

θαζεκεξηλφ πεδίν ηεο επηθνηλσλίαο. Οη καζεηέο απηνί επηζήκαλαλ επίζεο φηη πνιιέο 

θνξέο πξνζπαζνχζαλ κφλνη ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο κε βάζε 

ηελ πξψηε ηνπο γιψζζα, αιιά δελ ηνπο ήηαλ πάληνηε εχθνιν. Ζ επηθχξσζε ηεο 

δηαγισζζηθφηεηαο (translanguaging) κέζα ζηελ ηάμε ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαλνήζνπλ πεξηζζφηεξνπο καζεκαηηθνχο φξνπο θαη έλλνηεο, αλ θαη ζηεξίρζεθαλ 

κφλν ζηελ κεηάθξαζε πνπ δφζεθε απφ νκφγισζζνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ιφγσ ησλ 

πεξηνξηζκψλ ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ηδξχκαηνο. 
3
 Ο εθπαηδεπηηθφο αλαγλψξηζε φηη ζε 

κειινληηθφ ζρεδηαζκφ αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξνβιέςεη ψζηε λα δψζεη 

ζηνπο καζεηέο ζε θσηνηππίεο κεηαθξάζεηο ησλ φξσλ ζηελ γιψζζα ηνπο.    

πκπεξαζκαηηθά, ηφζν ν εθπαηδεπηηθφο φζν θαη νη καζεηέο βξήθαλ ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζα θαη ρξήζηκε ηελ θαηαζθεπή ιεθηηθνχ πξνβιήκαηνο απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο αλέθεξαλ πφζν ρξήζηκε θαη ελδηαθέξνπζα ήηαλ γη’ απηνχο 

ε πξνζπάζεηα λα «κεηαθέξνπλ» κηα πεξίζηαζε θαη έλαλ καζεκαηηθφ πξνβιεκαηηζκφ 

ζε θαηάιιειν (καζεκαηηθφ) ιφγν. χκθσλα κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ε πηινηηθή 

εθαξκνγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο απνηέιεζε κηα θαιή αθνξκή γηα ην ζρεδηαζκφ 

αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ιεθηηθά πξνβιήκαηα.  

 

                                                           

3 Με αφορμι τθ δραςτθριότθτα, θ τάξθ ςυηιτθςε τουσ περιοριςμοφσ που επζβαλε το ςωφρονιςτικό 

ςφςτθμα ςτθ δικτυακι πρόςβαςθ των μακθτών ςε κείμενα ςτθν γλώςςα τουσ, και ςυντάχκθκε αίτθμα για 

να επιτραπεί θ χριςθ του διαδικτφου για διδακτικοφσ ςκοποφσ.  



ςμπεπάζμαηα από ηιρ ηπειρ πιλοηικέρ εθαπμογέρ 

 απφ Roberto Peroni  

Ζ γιψζζα είλαη ην πην ζηαζεξφ, δηαδεδνκέλν εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηειείηαη 

ε πνιηηηζκηθή επηθνηλσλία θαη ε αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο. Κάζε 

πεξηερφκελν θαη θάζε αιιειεπίδξαζε απαηηείηαη λα νξγαλσζεί γισζζηθά.  

Ζ ζρέζε κεηαμχ Μαζεκαηηθψλ θαη Γιψζζαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, επεηδή θάζε 

αλζξψπηλε γιψζζα είλαη  « έλα ζχζηεκα φπνπ φια (ή ζρεδφλ φια) ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο» (de Saussure θαη Meillet), θαη επίζεο επεηδή ηα ίδηα ηα Μαζεκαηηθά 

απνηεινχλ κηα απζηεξά δνκεκέλε γιψζζα, κε εμεηδηθεπκέλν ιεμηιφγην θαη επίζεο 

ηεξαξρηθή ζχληαμε. 

Σν Πξφγξακκα  M3EaL επηθεληξψλεηαη ζε ηάμεηο καζεκαηηθψλ θαη κειεηά ηηο 

ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηε γιψζζα κε ηηο αθφινπζεο ηξεηο παξακέηξνπο:  ηα 

Μαζεκαηηθά, ηε Μεηαλάζηεπζε θαη ηελ Πνιππνιηηηζκηθφηεηαο.  

Απηή ε δηδαθηηθή ελφηεηα απεπζχλεηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε πνπ 

αλαδεηθλχεη ηε ζρέζε (ηελ απφζηαζε) αλάκεζα ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα θαη ζην 

καζεκαηηθφ ιφγν.  ην πιαίζην ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο, ε ζρέζε απηή ζπλδέεηαη 

επίζεο κε  ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζηε δηαθνξεηηθή γιψζζα θαηαγσγήο πνπ θέξνπλ 

νξηζκέλνη καζεηέο (Μεηνλνηηθέο γιψζζεο) θαη ηε γιψζζα δηδαζθαιίαο, ε νπνία 

απνηειεί γηα ηνπο καζεηέο απηνχο κηα δεχηεξε γιψζζα ελψ γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

καζεηψλ ηεο ηάμεο ηελ πξψηε ηνπο γιψζζα. 

Οη αλαθνξέο απφ ηηο ηξεηο πηινηηθέο αλαθνξέο πνπ έγηλαλ ζηε δηδαθηηθή απηή 

ελφηεηα πεξηγξάθνπλ κε ιεπηνκέξεηα  πεξίπινθα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ζηα 

νπνία ζπκκεηέρνπλ καζεηέο κεηαλαζηεπηηθνχ ππφβαζξνπ, νη νπνίνη είλαη θπζηθνί 

νκηιεηέο γισζζψλ απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ηελ Αθξηθή, ηελ Αζία. Ζ πηινηηθή 

εθαξκνγή πνπ έγηλε ζηελ Διιάδα αλαθέξεηαη ζε ηάμεηο ζηηο νπνίεο θνηηνχλ θαη 

καζεηέο Ρνκά, φπσο επίζεο ζε ηάμεηο κε καζεηέο πνηθίινπ γισζζηθνχ θαη 

πνιηηηζκηθνχ ππνβάζξνπ (7-21 εηψλ)  πνπ παξαθνινπζνχλ ηε 2ε θαη ηελ 3ε ηάμε 

Γπκλαζίνπ πνπ ιεηηνπξγεί κέζα ζε θέληξν θξάηεζεο.  

Ο θάζε καζεηήο απφ απηνχο πξέπεη λα ―καζαίλεη πψο λα καζαίλεη ζε κηα δεχηεξε 

γιψζζα‖ (Gibbons, 1993)· θαη εάλ ε έξεπλα ζηηο λεπξνπηζηήκεο απνθάιπςε κηα 

ζχλζεηε ζρέζε  γιψζζαο θαη καζεκαηηθψλ ζπλδένληαο ηα γισζζηθά θέληξα ζηελ 

πεξηνρή  ηνπ εγθεθάινπ γχξσ απφ ηηο πηπρέο sylvian κε ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ 

(Dehaene et al., 1999), θαη ηηο πεξηνρέο εληφο ηνπ θξνηάθνπ λα εκπιέθνληαη ζηηο 

δηεξγαζίεο  πξνζέγγηζεο θαη ηε ζχγθξηζε πνζνηήησλ (Dehaene et al., 2004), κηα 

πξφζθαηε κειέηε  fMRI (Wang et al., 2007) ζε Κηλέδνπο καζεηέο πνπ καζαίλνπλ 

Αγγιηθά επηρεηξεκαηνινγεί φηη, ζε ζχγθξηζε κε ηε Γ1, νη ππνινγηζκνί ζηε Γ2 
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κπνξνχλ λα θαηαθηεζνχλ κέζα απφ ην ζχζηεκα ηεο Γ1,  φηη είλαη δειαδή γισζζηθά 

εμαξηψκελνη, εκπιέθνληαο, φκσο επηπξφζζεηε ελεξγνπνίεζε λεπξφλσλ, εηδηθά ζην 

αξηζηεξφ εκηζθαίξην πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηψηεξε κεησπηαία έιηθα (πεξηνρή 

Broca). 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη είλαη πςεινί θαη 

πεξίπινθνη: ζεηηθέο αμίεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο· δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 

δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ ζηελ ηάμε θαη ζπκπεξηιεπηηθνχ (inclusive) παηδαγσγηθνχ 

πιαηζίνπ· αλάπηπμε θξηηηθήο ζηάζεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηηο 

εξκελείεο ηεο· θαη βέβαηα, δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, δειαδή βειηίσζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ηνλ καζεκαηηθφ 

ιφγν φπσο επίζεο δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηθνηλσλία ηεο ηάμεο κέζα απφ 

ηηο θαηάιιειεο θαη θαινζρεδηαζκέλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Οη πξνηεηλφκελεο θαη πηινηηθά εθαξκνζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ έλαλ ζαθή 

πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα.  Ωο ζεκαληηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά φισλ ησλ 

πηινηηθψλ εθαξκνγψλ αλαδεηθλχνληαη: ε αλάιπζε (πξνθνξηθή θαη γξαπηή) ηκήκαηνο 

ηνπ βηβιίνπ, θαη ε αλάιπζε (πξνθνξηθή θαη γξαπηή) ελφο ―ιεθηηθνχ πξνβιήκαηνο‖ 

πνπ δηαηππψλεηαη ζηε βάζε ησλ καζεκαηηθψλ ζηφρσλ ηνπ επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο. 

θνπφο ηεο αλάιπζεο είλαη ε αλαδήηεζε δχζθνισλ ιέμεσλ θαη/ή πξνηάζεσλ θαη ν 

ζηνραζκφ επί ηνπ λνήκαηνο κέζσ επίθιεζεο ζηελ εκπεηξία ηνπ θαζεκεξηλνχ ιφγνπ 

θαη κεηάθξαζεο ζηηο γιψζζεο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο ζε φιεο ηηο πηινηηθέο εθαξκνγέο 

ππάξρεη αλαδήηεζε ηνπ ηερληθνχ καζεκαηηθνχ λνήκαηνο.  Δηδηθφηεξα, ε δηάζηαζε 

απηή πξνσζείηαη ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο Γαιιίαο,  φπνπ εκθαλίδεηαη κέξηκλα 

γηα ηελ απνθπγή παξαλνήζεσλ απφ ηελ πνιπζεκία ησλ ιέμεσλ. Γηα παξάδεηγκα, 

«θνξπθή» ―χςνο‖, ―νξζή γσλία‖. 

Γξαζηεξηφηεηεο ζηνραζκνχ ζε γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ηεηξάπιεπξα ζρήκαηα) 

βξίζθνληαη θαη ζηηο ηξεηο πηινηηθέο εθαξκνγέο. ηελ εθαξκνγή ηεο Ηηαιίαο (Πίδα) 

θαη ζηε Γαιιηθή εθαξκνγή νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πξνσζνχληαη  κέζα απφ κηα 

παηδαγσγηθή πξνζνκνίσζε πνπ παξαπέκπεη ζε «ηειεθσληθή θνηλνπνίεζε 

ζηνηρείσλ».  ην πιαίζηφ ηεο γίλεηαη πξνζπάζεηα ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ θαιχηεξν 

έιεγρν ηεο γιψζζαο θαη λα δψζνπλ αθξηβείο νδεγίεο ψζηε ην ζρήκα πνπ αλακέλεηαη 

λα θαηαζθεπάζνπλ νη αθξναηέο ηνπο  λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζην 

αλακελφκελν. Δπίζεο ζηε εθαξκνγή πνπ πινπνίεζε ε νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Paris-Créteil, νη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε δεπγάξηα ζην ινγηζκηθφ  GeoGebra γηα λα 

δνκήζνπλ ζρήκαηα, κε θάπνην κηθξφ πιενλέθηεκα ζηελ γλψζε ηεο γαιιηθήο 

γιψζζαο (γιψζζα εξγαζίαο ηνπ ινγηζκηθνχ) γηα ηνπο αιιφθσλνπο καζεηέο.  

Ζ  δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο έγηλε ζε αξθεηά καζήκαηα. Αλ θαη νξηζκέλεο 

αλαθξίβεηεο ζην ιφγν ησλ καζεηψλ δελ έρνπλ εμαιεηθζεί πιήξσο,  ζπγθξίλνληαο ηελ 

επηηέιεζε ησλ καζεηψλ ζηα ηειεπηαία καζήκαηα ζε ζρέζε κε ηα αξρηθά  εκθαλίδεηαη 

ζεκαληηθή πξφνδνο. ηηο πξψηεο θάζεηο ε γξαθή ησλ ζηνηρείσλ «ηεο ηειεθσληθήο 

θνηλνπνίεζεο» ήηαλ ηδηαίηεξα θησρή, ελψ ζηα ηειηθά  θείκελα ησλ καζεηψλ, 

παξφιεο ηηο αηέιεηέο ηνπο, δειψλνληαη κε ζαθήλεηα εληνιέο, φπσο ―ζεκείσζε‖, 



―ζρεδίαζε‖, ―ζχλδεζε‖, ―ρψξηζε‖ θιπ., ην καζεκαηηθφ ιεμηιφγην ρξεζηκνπνηείηαη κε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη ηα ζεκεία, φπσο θαη ηα επζχγξακκα ηκήκαηα 

νλνκαηίδνληαη κε ζθνπφ ηελ απινπνίεζε θαη απνζαθήληζε ησλ νδεγηψλ. 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ν εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη λα δηεπθνιχλεη 

ηνπο καζεηέο. Κάζε νκάδα απεπζχλεηαη ζ’ απηφλ γηα καζεκαηηθά θαη γισζζηθά 

δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη: ε πεξαηηέξσ αιιειεπίδξαζε επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο 

πεξηζζφηεξε βειηίσζε, θαη είλαη μεθάζαξν φηη θάζε βήκα πνπ θάλνπλ πξνο ηνλ 

έιεγρν ηεο επηθνηλσλίαο ζηα καζεκαηηθά ζπλδέεηαη θαη επίζεο κε έλα αλάινγν βήκα 

ζηελ θαηάθηεζε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο.  

πκπεξαζκαηηθά, ε εκπεηξία απφ ηηο ηξεηο πηινηηθέο εθαξκνγέο δείρλεη φηη:  

a. Οη δηαγισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε λνήκαηα ιέμεσλ θαη ζρεκάησλ 

ππνζηεξίδνπλ δηαδηθαζίεο ζπλεηδεηήο ζθέςεο αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηε γιψζζα ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηελ θαζεκεξηλή γιψζζα φισλ ησλ 

καζεηψλ, θπζηθψλ θαη κε θπζηθψλ νκηιεηψλ (ηηαιηθά, γαιιηθά θαη ειιεληθά 

αληίζηνηρα). Δπηπιένλ, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ζηε ζεκαζία 

ιέμεσλ θαη ζην εηδηθφηεξν λφεκα πνπ απνθηνχζαλ ζην θείκελν ζεσξήζεθαλ 

ηδηαίηεξα παξαγσγηθέο απφ ηνπο καζεηέο πνπ δηδάζθνληαλ καζεκαηηθά ζηε 

δεχηεξε γιψζζα, θαζψο ηνπο επέηξεπαλ λα ζπζρεηίζνπλ ηηο ζεκαζίεο ησλ 

ιέμεσλ κε ηα δηαθνξεηηθά πεξηθείκελα: ηε καζεκαηηθή ή ηελ θαζεκεξηλή 

γιψζζα επηθνηλσλίαο.   

b. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο ζρεκάησλ δελ ππνζηεξίδνπλ εληειψο 

ζπκβαηηθέο δηεξγαζίεο. πλδένπλ ην πην αθεξεκέλν, ζπκβνιηθφ επίπεδν κε 

ηελ ξεαιηζηηθή θίλεζε θαη ηε ρεηξνλνκία θαη κε ηελ έλλνηα απηή γεηψλνπλ ηελ 

αθεξεκέλε γλψζε (Bates et al., 1979), (Arzarello et al., 2009), (Alibali et al., 

2014), (Novack & Goldin-Meadow, 2015).  

c. Καινζρεδηαζκέλεο θαη θαζνδεγνχκελεο δηαγισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

επηηξέπνπλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, δεκηνπξγψληαο έηζη 

ζπλζήθεο πνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ κέζα ζηελ ηάμε, θαη δπλακηθέο γηα επέθηαζή 

ηνπο θαη εθηφο ζρνιείνπ.   
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